
 

Corona update 10 november 2020 
 
Beste ouders en leden, 
 
 
 
Gelukkig horen we weer wat positief nieuws over een vaccin en afname van de besmettingen. Dan zou het 
leuk zijn als we weer allemaal mogen gaan voetballen. Ik ben echter bang, dat dit nog wel even gaat duren. 
 
De oplossingen van trainen en onderlinge wedstrijdjes bij de jeugd pakt redelijk goed uit. Leuk om te zien dat 
daar op grote schaal gebruik van wordt gemaakt! Een speciale dank mag dan uitgaan naar alle vrijwilligers, 
die dit mogelijk maken. Ook de scheidsrechters dragen een flinke steen bij door op de zaterdagen een potje 
te komen fluiten. Top! Deze laatste groep is overigens hard op zoek naar een of enkele ouders, die de 
planning wil gaan overnemen van Jeannette. Interesse? (voorzitter@fcoegstgeest.nl)  
 
De afgelopen ALV is het nieuwe bestuur aangetreden. Dank voor uw vertrouwen. Samen met Dick van 
Bommel (penningmeester), Chantalle Driessen (secretaris), Franka van den Bergh (facilitaire zaken), Ariadne 
Dee (voetbalzaken meisjes en vrouwen) en Laurent Aaldersberg (voetbalzaken jongens en mannen) zal ik de 
schouders eronder zetten om de missie en visie tot zijn recht te laten komen. Samen met u als leden zullen 
wij een vereniging zijn voor jong en oud, voor alle geslachten, recreatief en prestatief, tennis en voetbal. 
 
Het bestuur wil de komende weken gebruiken om alles voor de herstart goed op de rit te krijgen. Daarbij is op 
dit moment de financiële uitdaging nog steeds het grootste hekelpunt. Wij zijn dan ook hard op zoek naar 
ingangen bij bedrijven die ons willen helpen door bijvoorbeeld vriend van FC Oegstgeest te worden of een 
bord langs het veld te sponsoren. Dus als je iemand weet (of zelf bij een bedrijf werkt) die ons kan helpen laat 
het dan horen. Alle beetjes helpen! (comcie@fcoegstgeest.nl)  
 
Graag breng ik nog onder de aandacht; 
- de Coronasweater (kleding@fcoegstgeest.nl) 
- lid worden van de vrienden van FC Oegstgeest (vrienden@fcoegstgeest.nl) 
- de grote clubactie (alle leden hebben een inlog gekregen of zie de site) 
- we zoeken iemand die ons (eenmalig) kan adviseren inzake de AVG en de privacy verklaringen 
(secretaris@fcoegstgeest.nl) 
 
Expliciet moet ik ook nog meegeven, dat helaas enkele teams nog steeds lopen te slepen met doeltjes en dat 
deze dan ook nog eens niet weggehaald worden na de training. Hier is meerdere keren aandacht aan 
besteedt, doch zonder voldoende resultaat. Hierdoor krijgen we problemen met de gemeente inzake het 
veldonderhoud! Het bestuur sluit niet uit dat op korte termijn hier sancties op komen te staan. Dat zal dan 
kunnen betekenen dat alle doelen achter slot en grendel gaan. Dan wordt het helaas voetballen zonder 
doelen…… Zorg dus dat je met het team alles na je training direct opruimt.  
 
Ook moet er echt gezorgd worden dat het hek dicht is! Dus de trainer laat het team binnen en buiten. Als dit 
niet goed gaat kunnen we de veiligheid en naleving van Coronaregels niet garanderen en zullen we het park 
alsnog geheel moeten sluiten. Dan houdt het voor iedereen op. De goede zullen dan onder de kwade lijden 
ben ik bang. Samen moeten we de verantwoordelijkheid pakken en de afspraken naleven. Zo moeilijk is dat 
toch niet? #samenvoorFCOegstgeest 
 
 
 
Met sportieve groet, 
 
 
 
Jaap van Pampus 
voorzitter 
 


